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Algemene Ledenvergadering  KNHS 

Mendistrict Zuid 25 november 2019  
NOTULEN 

 

Locatie:       

Equestrian Centre de Peelbergen 

Travers 5 

5967 PL Kronenberg 

 

 

Tijdstip: 20.00 uur   

 

 

Agenda   
  

 

1 Openingswoord door de voorzitter 

De voorzitter heet iedereen welkom die aanwezig is op deze vergadering. Vanavond zijn 

we te gast op Equestrian Centre de Peelbergen. Speciaal woord van welkom aan de 

regioconsulenten en Arjen Coppoolse van de KNHS. 

 

2 Ingekomen stukken en mededelingen 

Er is een brief binnengekomen van de Brabantse Mencompetitie. Bij punt 7 

Wedstrijdkalender zal hier verder op ingegaan worden. 

 

3 Notulen ALV 18 maart 2019    

De notulen worden goedgekeurd. 

 

4 Bestuurszaken  

*Herverkiezing voorzitter 

Via de KNHS zou er een mail gestuurd worden voor de opgave van kandidaten en over de 

verkiezing van de voorzitter. De KNHS is druk doende om het mailbestand op orde te 

krijgen. Leden worden opgeroepen om in MijnKNHS het mailadres na te kijken en 

eventueel aan te passen.  

Jan Martens vindt het een vreemde gang van zaken dat er een mail gestuurd wordt terwijl 

er maar 1 kandidaat is en er van keuze tussen kandidaten geen sprake is.  

Henk geeft aan dat de vacature op tijd op de site vermeld stond en dat de correcte 

procedure gevolgd is.  

Bij acclamatie wordt Wilfried herkozen. Hij bedankt iedereen voor het in hem gestelde 

vertrouwen.  

 

*Stand van zaken Penningmeester 

José Kuppens  heeft aangegeven de rol van penningmeester in te willen vullen. Zij zal de 

komende tijd mee gaan draaien met het bestuur. 
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5 Menforumzaken 

Hein bespreekt kort enkele punten die besproken zijn bij de laatste Menforum 

bijeenkomst.  

*Een KNHS-officialfunctie mag niet langer gecombineerd worden met het zelf deelnemen 

tijdens dezelfde wedstrijd.  

*Jonge paarden rubriek: maximale tijd hindernis of vaardigheidsparcours: 2 min.  

*Vanuit M geen promotieplicht naar Z. 

 *Statutenwijziging voor vrijgeven van kampioenschappen. Ook op zondag mogen   

kampioenschappen gehouden worden.  

Het volledige verslag is te vinden op www.knhs.nl/nieuws/2019/verslag-bijeenkomst-knhs-

menforum-op-12-november-2019 

 

6 De KNHS aan het woord 

(de volledige powerpoint presentatie is op de site www.districtzuidmennen.nl te vinden). 

Punten vanuit de zaal n.a.v. de presentatie: 

*De Hippiade vindt komend jaar plaats in 1 week. Alle disciplines vinden dus plaats in deze 

week. Hier is voor 2020 voor gekozen, maar er zal kritisch bekeken worden, of dit een 

goede ontwikkeling is. De wedstrijdkalender is behoorlijk vol en daarom zal een Hippiade 

Mennen op bv. een dinsdag niet samenvallen met wedstrijden. 

*Het afgenomen klanttevredenheidsonderzoek had een respons van 10%. Arjen is hier 

uiterst tevreden over.  

*Voor de opleidingen voor juryleden kunnen geïnteresseerden zich nog opgeven. Er 

moeten wel voldoende aanmeldingen zijn om de opleiding door te laten gaan.  

 

7 Wedstrijdkalender 

*Bij het secretariaat is een brief binnengekomen van de organisatie van de Brabantse 

Mencompetitie. Daniëlle Eypelaer leest deze brief voor. 

Zij vertegenwoordigen vooral de recreatieve wedstrijdmenner. De wedstrijden vinden 

plaats in het zuidwesten van Brabant. 

Dit jaar worden er enkele wedstrijden afgekeurd, waaronder 1 wedstrijd in België en 1 

wedstrijd op een locatie waar het veiligheidscertificaat ontbreekt.  

Wilfried geeft aan dat de tijd te kort was om dit schrijven binnen het bestuur te bespreken.  

Het afkeuren van de wedstrijden heeft alles te maken met aansprakelijkheid en veiligheid.  

Het Districtsbestuur blijft met de BMC in gesprek en er zal samen naar een oplossing 

gezocht worden. 

*Wedstrijdkalender 2020: de data zijn in principe goedgekeurd.  

*Openstellen data wedstrijden: 12 weken van tevoren. Op het moment dat de KNHS het 

programma vrijgeeft kan er ingeschreven worden. Dit gebeurt soms te vroeg. 

*De kampioenschapsvoorwaarden worden up-to-date gemaakt. Als deze in orde zijn zullen 

ze op de districtssite verschijnen.  

 

8 Financiën/begroting 

Wilfried presenteert de begroting voor het komende jaar 

*De KNHS bijdrage fluctueert met het aantal leden. 

*Bijdrage kampioenschappen: de bedragen voor de bijdrages voor de kampioenschappen 

zijn naar beneden gegaan. Zuid was het enige District dat bovenop de linten en bekers nog 

een extra bedrag ter beschikking stelde. Om beter uit te komen in de begroting gaat Zuid 

in lijn met de andere Districten ook enkel nog bekers en linten vergoeden. 

*Recreatie: het budget is verhoogd, dit is vanuit de KNHS opgedragen. 

http://www.districtzuidmennen.nl/
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*De bestuurskosten zijn in de loop der jaren gedaald. Het bestuur is kleiner geworden, dus 

minder kosten. 

 

9 Jeugd 

Frank blikt terug op afgelopen jaar. 

Komend jaar gaan Rodinde en Riny Rutjens de trainingen verzorgen.  

Er is gekozen voor 4 lesdagen. Deze lesdagen gaan hopelijk ook bijdragen aan het 

teamgevoel.  

Frank vraagt aan Corin of er tijdens de wedstrijd in Heukelom plaats is om de jeugdrijders 

deel te laten nemen. Zij geeft aan dat dit geen probleem moet zijn. 

 

10 Recreatie 

*Presentatie jaarwerkplan 2020 

 Henk geeft een korte uitleg over de plannen wat betreft recreatie voor komend jaar.  

Afgelopen jaar is er 1 vereniging geweest die gebruik heeft gemaakt van de 

stimuleringsregeling. Verwacht wordt er komend jaar meer aanvragen komen. Wel geldt 

op=op.  

 

Voor alle problemen betreffende routes, afsluitingen, contact met 

boswachters/terreinbeheerders etc. wordt aangeraden contact op te nemen met de 

regioconsulent voor het betreffende gebied.  

 

11 Dressuur/vaardigheid 

*Het kampioenschap in Prinsenbeek was weer een mooie wedstrijd, die resulteerde in een 

aanzienlijke afvaardiging naar de Hippiade. 

*Voor de winter staan er al best wat wedstrijden op de kalender. 

*Voor het Kampioenschap van 2020 is Michiel bezig met Grave. Hopelijk krijgt hij binnen 2 

weken uitsluitsel en dan ook de datum. 

Michiel roept organisaties die geïnteresseerd zijn in het kampioenschap 

Dressuur/vaardigheid op zich bij hem te melden.  

 

 

12 Huldiging kampioenen 2019 

De kampioenen worden gehuldigd en ontvangen een mooi vervaardigd aandenken en een bos 

bloemen.  

 

12 Rondvraag 

Riny Rutjens:   

*Het welzijn van het paard staat steeds hoger op de agenda. Tijdens de wedstrijd bij de 

Peelbergen heeft hij enkele punten  die hij graag veranderd ziet, die het welzijn ten goede 

komen. Zo zit de veterinair naast de hindernissen. Dit brengt voor de paarden veel stress mee.  

Verder vindt hij dat het fluitje bij de hindernissen veel stress teweegbrengt. De paarden weten 

wat het fluitje betekend. En met 8 hindernissen op een rijtje wordt er veel gefloten en weten 

de paarden niet welk fluitje voor hun bedoeld is. Zeker nu fluiten overbodig is tijdens de 

huidige wedstrijden ziet hij dit liever veranderd.  

Veterinair: kijk niet alleen naar temperatuur, maar kijk naar het totale pakket. 

Vaardigheid: vaak een te moeilijke vaardigheid die resulteert in teveel deelnemers met teveel 

fouten. Hij ziet veel veroudering in de sport. Die mag wat simpeler gemaakt als 

parcoursbouwer om zo de ambitie te vergroten.   
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Stelling en buiging is tijdens de vaardigheid ver te zoeken. Tijdens de dressuur wordt hier wel 

opgelet, maar tijdens de vaardigheid is vooral de snelheid belangrijk.  


